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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. szeptember 21-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dósa Istvánné képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Vendég: Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a megjelent kedves vendéget, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dósa Istvánné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Az ülés napirendjeire vonatkozóan egyéb javaslat nem volt. 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

2. Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet – véleményezési munkaanyag jóváhagyása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

3. Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmány jóváhagyása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Támogatás iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

6. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

7.  Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

8. Környezetvédelmi nap szervezése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

9. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

10. Egyebek 
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Napirend előtt  Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tolmácsi bekötőút felújításával kapcsolatban írtam a közútkezelőnek, hogy legyenek szívesek írásban is 
tájékoztatni minket, hol tart a beruházás, és a válaszlevelet meg szeretnénk jelentetni a Kisbíróban, hagy lássa, 
olvassa mindenki. Azt írták, hogy december végéig szerződést akarnak kötni a kivitelezővel, és 2018 elején 
várható a felújítás. Én már nem is bánom, hogy télen nem fognak bele.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van, mert abból nem biztos, hogy jó út lenne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyébként azért kellett másik terveket csinálni, mert májusban, amikor voltam az egyeztetésen, ott elhangzott, 
hogy 4 cm-es aszfaltot akarnak húzni, és én elmondtam, hogy itt elég nagy a kamion forgalom, ezért másként 
kell az utat felújítani, meg kell erősíteni, így vastagabb aszfaltozással újra tervezték. 
Ipari park: az ÉMÁSZ hozzájárulás megérkezett, most újra kell készíttetni a talajvédelmi tervet, ez október 
elejére elkészül, és október végéig meg tudjuk kötni a végleges szerződést. Az ipari terület értékesítéséből 
származó bevételből lehet, hogy meg tudjuk oldani a Béke utca felújítását. Majd kérek 30 napos fizetési 
határidőt. Nem arról van szó, hogy nincs pénzünk, de nem szeretném magunkat lenullázni. Erről majd az 
Egyebek napirendben részletesen beszélünk. 
Mariska tavasszal még nem volt képviselő, ezért röviden összefoglalom az ipari parkunk történetét. Pályázatot 
nyújtottunk be ipari park megvalósítására, ehhez előbb megvásároltuk a területet, mert bíztatást kaptunk 
magasabb szintről, hogy a pályázatunk nyerni fog. A támogatást nem nyertük meg, de addigra már 
beleinvesztáltunk több, mint 16 milliót. Úgy próbáljuk visszahozni a 16 milliót, hogy van egy magánbefektető, 
aki megvásárolna tőlünk ebből a területből 7 hektárt, és saját költségére kialakíttatná a beruházási területet. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy eladjuk neki. Ha ő egy telket elad, már visszajön neki a terület vételára, de a 
vállalkozás, aki ide jön, az nekünk fog adót fizetni. Tehát így most pénzünknél vagyunk, és marad még 3 
hektárunk. Viszont a vállalkozónak megvan az a rizikója, hogy ha nem tudja eladni a területet, akkor benne áll a 
pénze. Most ott tartunk, hogy előszerződést kötöttünk vele, fizetett nekünk 5 millió forintot eddig, mert ezt a 
területet ki kell vonatni a művelés alól, és amikor ez megtörténik, akkor írjuk alá a végszerződést, és fizeti ki 
még a 12 milliót. Ebből megcsináltatjuk a Béke utcát, és lehet, hogy még marad is belőle pénzünk. 
 
Dósa Istvánné képviselő. 
Értem most már!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester 
tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend       Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

                   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést. Az alpolgármester úr szokta mondani, hogy ami elmúlt, arról már fölösleges beszélni, 
ezért nem is hívtam meg a pénzügyi csoportvezetőnket. Látszik, hogy nem állunk rosszul! Kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annyit lehet megállapítani a beszámolóból, hogy a teljesítés időarányosan jó. Jó irányban haladunk! Szerencsére 
olyan a pénzügyesünk, hogy el lehet igazodni a beszámolón. Mínusz irányba nem kerültünk sehol! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez a lényeg! Annak idején, amikor megválasztottak minket, arról beszéltünk, hogy megpróbálunk úgy 
gazdálkodni, hogy mínuszba soha ne kerüljünk. Ezért gondoltam azt, hogy a Béke utca felújításával várunk 
addig, amig nem látjuk azt, hogy a 12 millió mikor folyik be. Most már látom, hogy legkésőbb október végére. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor ezzel az összeggel került módosításra a bevételünk? A kiadási oldalon a 16 millió pedig a Béke utca? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Mindig egyeztetünk a pénzügyessel, ha a beszámolót készíti. Amennyiben a napirendhez nincs további 
hozzászólás, először a költségvetési rendelet módosításár teszem föl szavazásra, utána a határozati javaslatokat. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett rendelet tervezettel, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szól, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2017. (IX.22.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az Önkormányzati 2017. évi I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

86/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítését 
59.956.636 Ft bevétellel; ezen belül: 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   24.248.467 Ft, 
b) Felhalmozási célú támogatások         1.000.000 Ft 
c) Közhatalmi bevételek         9.198.356 Ft, 
d) Működési bevételek         4.517.030 Ft, 
e) Felhalmozási bevételek            335.000 Ft 
f)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             86.000 Ft, 
g) Finanszírozási bevételek        20.571.783 Ft 
bevétellel jóváhagyja. 
 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítését 
42.718.538 Ft kiadással; ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás    11.751.944 Ft, 
b) Munkaadó járulékai      2.196.835 Ft, 
c) Dologi kiadás     14.189.153 Ft, 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai        759.000 Ft, 
e) Egyéb működési célú kiadások        428.472 Ft, 
f)  Beruházások         1.993.870 Ft, 
g) Felújítások       1.640.180 Ft 
h) Finanszírozási kiadások      9.759.084 Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A következő a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló. Van most egy négyórás 
óvónőnk is szeptember 18-tól. Ezt az intézményvezető kérte, amit átbeszéltem a pénzügyesünkkel, aki azt 
mondta, hogy belefér a költségvetésbe. Az intézményvezető azt szeretné, hogy jövőre csoportbontás legyen, mert 
hál’ Istennek, sok gyerek van. Jelenleg 35 fő, és még mindig költöznek be a faluba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon szépen fejlődnek, és gyönyörű az óvoda! Örülök annak is, hogy a négyórás óvónő már megvan. A 
homokozó körüli ülőke is nagyon szép, örülünk az udvari játékoknak is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

87/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi 
teljesítését 8.741.857 Ft bevétellel, ezen belül  

a) Finanszírozási bevétel    8.741.857 Ft 
bevétellel jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2017. évi költségvetés első félévi 
teljesítését 8.623.491 Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás    6.977.937 Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok   1.607.672 Ft, 
c) Dologi kiadások                      37.882 Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal költségvetését módosítani kell, mivel két pénzügyesünk 550.000 Ft támogatást nyert a „jó 
adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton. Kevés hivatal nyert! 
 
Torma Andrea jegyző 
Azon hivatal dolgozói pályázhattak, akik az elmúlt 1-2 évben határidőben jól teljesítették az előírt 
adatszolgáltatásokat, jelentéseket az államkincstár felé. Benyújtották a pályázatot, és elektronikusan egy nehéz 
vizsgát is kellett teljesíteniük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egyszeri volt, vagy havi? 
 
Torma Andrea jegyző 
Egyszeri. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Gratulálunk nekik! 
 
Torma Andrea jegyző 
Büszke vagyok rájuk! 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  12/2017. (IX.21.) jegyzőkönyv 

 5

Dudás Gergely alpolgármester 
Ügyesek! A költségvetés is fillérre pontos, abba nem fog senki semmit sem találni, akárhogy turkál benne! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett határozat szerint, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

88/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását 44.342.228 Ft főösszeggel 
elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 44.342.228 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 
személyi juttatások       34.800.000 Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.742.228 Ft, 
dologi kiadások       1.800.000 Ft, 
  
Bevételek: 
finanszírozási bevétel pénzmaradványból    1.306.228 Ft. 
finanszírozási bevétel irányító szervtől   43.036.000 Ft. 

 
Határidő: 2017. év folyamán 
Felelős: jegyző  

 
 
 
2. Napirend       Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet – véleményezési  
    munkaanyag jóváhagyása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem a kézikönyv nagyon szép lett! Hány darab készül ebből? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez még nem a végleges, ez még csak a véleményezési anyag. A véglegesből egy példány készül, de a honlapon 
elektronikusan elérhető lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt megkaptuk e-mail-ban. Szerintem nagyon igényes, szép! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon jól dolgozik a Völgyzugoly Kft. tervezői csapata, és korrektek! Ez a könyv arra szolgált, hogy ha valaki 
szeretne építkezni, a tervező bejön a hivatalba és ebbe áttanulmányozhatja, hogy melyik falurészre milyen 
jellegű házat illik építeni, tervezni. 
 
Torma Andrea jegyző 
A rendelet pedig tartalmazza ennek kötelező elemeit, illetve a településképpel kapcsolatos eljárásokat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Két kis ház közé nem lehet emeletes házat építeni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon jól kidolgozták a rendeletet és az arculati kézikönyvet, de még egyszer megkérdezem, hogy van-e 
valakinek valami javaslata? Mi kerüljön még bele, mi kerüljön ki? Ha elfogadjuk, akkor küldjük ki 
véleményezésre, és tartunk a lakosságnak egy fórumot, ahol elmondhatják a véleményüket, és a végleges 
elfogadásra csak ezt követően kerülhet sor. Elfogadás után ezt kell majd alkalmaznunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem egy bajom van vele: találtam benne 2-3 olyan fényképet, ami nem Tolmácson készült! 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, jó példaként, mintaként lehet nem helyi épületeket is beletenni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az le is van írva, hogy minta. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezésre váró munkaanyagát az 
előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Tolmács község településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének véleményezésre váró munkapéldányát, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatot:  
 

89/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 3.§ és 4.§-a alapján a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező által 
elkészített és a képviselő-testület elé terjesztett Tolmács község településképi arculati 
kézikönyvének és településképi rendeletének munkapéldányát jóváhagyja, és alkalmasnak 
tartja a további véleményezési eljárás folytatására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a képviselő-testület által 
jóváhagyott munkaanyag további véleményezési eljárásához a szükséges intézkedéseket 
tegye meg, majd a véleményezési eljárás lezárását követően a településképi arculati 
kézikönyvet és településképi rendeletet elfogadás céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
3. Napirend       Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmány  
                           jóváhagyása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tanulmányt Bózvári Úr elkészítette, és a DMRV Zrt. elfogadta. Múlt héten szerdán voltunk a DMRV Zrt-nél, 
mindhárom polgármester, ahol még egyszer átbeszélhettük a tanulmányt. Kedden jött az e-mail Bózvári Úrtól, 
hogy leadta a tanulmányt a KDV-KÖVIZIG-nél a Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz. A KÖVIZIG-nél ezt 
tanulmányozni fogják, és most fogják mindhárom településtől bekérni a testületi határozatokat, hogy mindenki 
egyetért-e ezzel a tanulmánnyal. A tanulmány szakmailag nagyon jól ki van dolgozva és alá van támasztva, és a 
KÖVIZIG szakmailag vizsgálja meg. A bánki és tolmácsi határozatokkal nem is lesz gond, a rétságit nem tudom. 
A rétsági Polgármester Úr úgy nyilatkozott a megbeszélésen, hogy ő nagyon is támogatja ezt, és érti, hogy 
Rétságnak ez hasznos lehet. A Tanács azt nem fogja vizsgálni, hogy hány testület hagyta jóvá, mert kimondottan 
csak szakmailag nézik. Ha ezt szakmailag indokoltnak ítélik, akkor ezt felterjesztik a Minisztériumba. A Tanács 
körülbelül egy hónapig fog dolgozni ezzel, utána küldi föl a Minisztériumba, és ott fognak dönteni arról, hogy 
felkerüljünk-e az agglomerációs listára. Ez már csak két hét átfutás, és ha rajta vagyunk a listán, onnantól már 
egyenes a dolog. A DMRV támogatja, mert nekik sem mindegy, hogy Bánkon kiépül-e egy új szennyvíztisztító 
telep, mert nem Rétságon épülne, hanem Bánkon! Ott lesz egy modern technológiával megépített vadonatúj 
telep, és nekik sem mindegy, hogy milyen telepet kell üzemeltetniük! 
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Hámori Imréné képviselő 
Azért nekik sem mindegy az sem, hogy Tolmácson lesz csatornahálózat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, meg nekünk is nagyon jó lenne! Rétságnak pedig azért lenne jó, mert tettünk egy olyan kijelentést a bánki 
Polgármester úrral együtt, hogy az egész beruházás 5%-át Rétság saját fejlesztésre fordíthatja. Felújíthatják 
belőle az elavult nem jól működő rendszerüket. És elhangzott egy olyan ajánlat is részünkről, hogy az egész 
beruházás teljes önerejét vállalja Bánk és Tolmács 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a felajánlás – úgy tudom – arra vonatkozott, hogy ha megegyezünk velük, és a rétsági telep lesz felújítva, és a 
bánki és a tolmácsi szennyvíz is odamegy. Most viszont nem erről van szó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben Rétság nem támogatja a tanulmányt, világos, hogy fizesse Rétság az önrészt! Amikor mi ajánlatot 
tettünk feléjük, csak nevettek. Majd látjuk, és jönnek az újabb egyezkedések, mert a DMRV-nek sem mindegy, 
hogy milyen rendszert kezel! Az már jó lenne, ha 5%-ra le tudnánk szorítani az önerőt, az nagyon nagy szó 
lenne! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Csak érzi a felelősségét a rétsági testület is, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
75 millió forintot tudna Rétság költeni a felújításra! 75 millió forintot! Tolmácson a szennyvízcsatorna kiépítése 
lenne megcsinálva, Bánkon az üdülőövezet szennyvízcsatornázása, és megépülne a szennyvíztisztító, Rétság 
pedig 75 millió forintos felújítást végezhetne a szennyvízcsatorna rendszerén. Nekik is kellene, mert a 
Polgármester úr el is mondta, hogy náluk hol vannak problémák! Nagyon büdös tud lenni Rétságon! Ha ezt nem 
látják be, akkor maradjon így! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez már felelőtlenség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök, hogy Bánkkal összefogva sikerülhet a szennyvízcsatornázást. A tanulmányt majd közösen álljuk, 
nemsokára ki is kell fizetni a várhatóan 1,6 millió forintot községenként.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem meg fogjuk csinálni! Bizakodni kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is úgy gondolom, hogy sikerülni fog! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Attól félek egy kicsit, hogy felújítják a bekötőutunkat, és rá 1-2 évre fel lesz túrva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt helyre kell állítania a kivitelezőnek! Én különben a bánki szennyvíztisztító miatt gondolom, hogy van 
esélyünk, mert elavult, és hosszú távon nem üzemelhet. Mindenhonnan próbálok segítséget kérni, és szerencsére 
nem kapok elutasítás. Bízom benne, hogy sikerülni fog! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja és 
jóváhagyja a szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmányt, és az erről szóló határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási 
tanulmányt, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
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90/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország települési 
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII.8.) Korm.rendelet (továbiakban: Korm.rendelet) szerinti, Bózvári 
József mérnök által elkészített Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
lehatárolási tanulmányt (munkaszám: 200/2017.) (továbbiakban: Tanulmány) elfogadja és 
jóváhagyja. 
A képviselő-testület a Tanulmányban foglaltak szerint a Tolmács-Rétság-Bánk 
településcsoport egy szennyvíz-elvezetési agglomerációba történő tartozását, valamint 
Bánk és térsége szennyvíz agglomeráció új építésű szennyvíz tisztító teleppel megnevezésű 
agglomeráció létrehozását támogatja, és hozzájárul, hogy a szennyvíz-elvezetési 
agglomerációs lehatárolás módosítására irányuló Korm.rendelet szerinti felülvizsgálati 
eljárás Tolmács Község Önkormányzata részéről e Tanulmány alapján, a tanulmányban 
foglaltak szerint kérelmezésre kerüljön. 
A képviselő-testület Tolmács, Rétság és Bánk település egy szennyvíz-elvezetési 
agglomerációba történő sorolása, illetve a szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzékét 
tartalmazó Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 
szóló 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet Tanulmánynak megfelelő módosítása érdekében 
felhatalmazza és megbízza a polgármester, hogy a Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-
elvezetési agglomeráció lehatárolási Tanulmány alapján a Korm.rendelet szerinti 
felülvizsgálati eljárást – együttműködve Rétság Város és Bánk Község Önkormányzatával, 
valamint a DMRV Zrt-vel – az illetékes hatóságnál kérelmezze, az eljárásához szükséges 
intézkedéseket Tolmács Község Önkormányzata nevében megtegye, és a szükséges 
jognyilatkozatokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi forduló- 
    jához történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már évek óta csatlakozunk az ösztöndíj rendszerhez. Mariska, érted, miről szól ez? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Csak sejtem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a lényege, hogy a Tolmácson élő, felsőoktatásban tanuló diákok pályázatot nyújthatnak be az 
önkormányzathoz. Van A és B pályázati lehetőség. Az önkormányzat ösztöndíjat állapíthat meg a tanulóknak, és 
ehhez az intézmény is ad ösztöndíjat, ahol tanul a diák. Most a csatlakozásról szavazunk, és utána pályázatot 
írunk ki, aztán pályázhatnak a diákok, és eldöntjük, hogy kinek adunk ösztöndíjat, és mennyit. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, és az erről szóló 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához Történő csatlakozást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

91/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
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szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Tolmács Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős:   polgármester   

 
 
 
5. Napirend      Támogatás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Évek óta többször megkerestek már engem a kérelmükkel, de még nem kaptak tőlünk támogatást. Most 
hivatalosan is benyújtották a kérelmet. Beszéltünk már róla, mindig elmondtam Dr. Halzl József elnöknek, hogy 
kérelem nyomtatvány van, azt kell kitölteni, benyújtani. Eddig nem adták be, csak most először. Országos 
szinten is nagy hálózatuk van, és valóban támogatják felvidéken a magyar nyelvű oktatást.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Támogassuk 25.000 Ft-tal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyi pénz van még a támogatásokra tervezett összegből a költségvetésünkben.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programját egyszeri 25 ezer forinttal anyagilag támogassuk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának támogatására 
irányuló kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

92/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Dr. Halzl József elnök által benyújtott, a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Ösztöndíj Programjának támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta és az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj 
Programját 25.000 Ft összegben támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára való utalással kerül 
kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31. 
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
elszámolási határideje: 2018. március 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
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Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend      Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelen van a Közösségi Ház vezetője, aki el fogja mondani, mit tervez, és hol tart a szerzevés. Nálunk már 
hagyomány, hogy mindig október első szombatján van a szüreti felvonulás, a bál, és a terményáldás. A bevétel 
most is, mint mindig, az iskola-óvoda javára van felajánlva. Az önkormányzat ingyen biztosítja a tornacsarnokot, 
illetve a zenekart és a bort szoktuk még állni, és ez így lesz most is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Meg a pogácsát is mi szoktuk venni, illetve a pogácsa alapanyagot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és innentől fogva Szilvi a felelős a szervezésért. Még azt tudnotok kell, hogy Rétságon is pont október 7-én 
lesz a szüreti, pedig náluk – úgy tudom - szeptember végén szokott lenni, és ez miatt az egybeesés miatt nem 
tudnak hozzánk jönni a lovasok, pedig mi előbb szóltunk nekik, ezt a vezetőjük is megerősítette, de mivel ő 
Rétságon képviselő, így illik neki ott jelen lenni. Azért a nyomaték kedvéért emlékeztettem őt arra, hogy az 
egyesületük általunk kapott kulturális közfoglalkoztatott dolgozót! Most megpróbál beszélni másik 
lovascsapattal, hogy jöjjenek hozzánk. A kocsik és a hintó le van szervezve, sőt, a traktorosok is itt lesznek. 
Szilvi, Tiéd a szó! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Ez Rétság részéről egy szervezési hiba volt, és azt mondták, hogy ők nem kötelesek tudni, hogy melyik 
településen mikor van a szüreti. Szerintem meg ez fontos dolog, hogy ezt figyelembe vegyék! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nálunk ennek már hagyománya van! Már hosszú-hosszú évek óta mindig október első hétvégéjén tartjuk! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Rétságon a művelődési központ szervezi, szerintem nekik kötelességük tudni, hogy a környező településeken 
mikor tartják. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igazad van! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Tudtak róla, hogy nálunk is most lesz, de nem vették figyelembe! Ez egy szervezési hiba! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Súlyos hiba! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Ők egy művelődési központ, akik több települést kellene, hogy ellássanak kulturális rendezvényekkel, 
programokkal, nem követhetnek el ilyen hibát! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk rá a mi programunkra! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Nálunk a szokásos forgatókönyv lesz: 14.00 órakor indul a felvonulás, a Szurdok utcától megyünk végig a falun, 
terményáldás, sotolás, ezt a Dudás és Fekete család csinálja. Este a bálban Csabuda Péterék zenélnek majd, lesz 
táncház is. A büfével vagyok bajba, mert visszamondta, akit felkértem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csabuda Péter fog délután is zenélni a lovaskocsikon, hozza a szintetizátort erősítővel. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Szőlő honnan lesz? Nálunk lefagyott az összes! Összejön valamennyi a faluba? 
 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető 
Nekem egy szülő ígért eddig szőlőt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Körülbelül 20 kilót lehetne venni! Szendehelyről lehetne azt is hozni, ha már a bor onnan lesz! Az a megszokás 
nálunk, hogy mustot adunk a gyerekeknek. Ott helyben daráljuk, és osztogatjuk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én nagyon örülök, hogy Szilvi csinálja, szervezi, rendezi, és nagyon ügyesen, önállóan! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
 
 
7. Napirend      Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Idősek napja november 17. 16.00 óra. A vendéglátás a szokásos módon lenne, a program is elkészült. Attilával 
megbeszélem a vacsorát, ezt minden évben biztosítja nekünk. Süteményt szoktunk még venni, illetve pogácsát, 
azt megrendeljük. Biztosan emlékeztek Baranyi Kálmánra, annak idején Győri Szabó Józsi bácsi hozta mindig 
magával, most is ők zenélnének. Ők csak zenekar, nincs énekesük. Buváry Líviára gondoltam, hogy még 
meghívjuk énekelni. Rétságon lesz most szombaton nótaestje, lehet, hogy én viszem a nyugdíjas klubosokat, és 
beszélek is vele. Hozzánk eddig még mindig ingyen jött az idősek napjára. Egész estig zenélnének. 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Lesz még más fellépő is! A Balassi Bálint Megyei Könyvtár biztosít nekünk évente négy rendezvényt ingyen. 
Több kategóriából lehet választani, és mindig úgy próbálom kiválasztani, hogy egy idősek napjára legyen. 
Operett előadás lesz. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ügyes vagy! Nagyon jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Iskolások-óvodások fellépnek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
 
 
8. Napirend      Környezetvédelmi nap szervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyeztettem a fiatalokkal is, és több lelkes segítővel, és október 28-ában egyeztünk meg. Halottak napja előtt 
van, kicsit rendbe kapjuk a falut. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kisbíróba meghirdessük? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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9. Napirend      Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondoltam, hogy a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet lakossági fórumát egybe kötjük 
az éves falugyűléssel, de mivel az volt a tervezők kérése, hogy ha lehet, egy napon legalább két faluban – 
Tolmács mellett vagy Bánkon vagy Borsosberényben is - megtartsuk a lakossági fórumot, így akkor a kettőt 
szétválasztanánk.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehet úgy, hogy megvan az elején a településképi fórum, és utána ők elmehetnek és mi megtartjuk a 
falugyűlést? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nekem is ott kell lennem a másik falu lakossági fórumán, így én sem tudnék itt maradni a közmeghallgatáson. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A településképi lakossági fórum október közepén lesz, a közmeghallgatást pedig mikulás környékére szoktuk 
tenni, legyen most is december elején. Jelöljünk ki egy pénteket! 
 
Torma Andrea jegyző 
A lakossági fórumot egyeztetni kell a tervezőkkel és a másik két falu polgármesterével is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy egyeztetés után értesítek mindenki, hogy mikor lesz. A közmeghallgatás 
pedig legyen december 8-án pénteken17.00 órakor a Közösségi Házban. Jó mindenkinek? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
December 8-án nekem nem jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha egy valaki hiányzik, attól még meg lehet tartani, mert ha a többi képviselő itt lesz, határozatképesek leszünk.  
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
 
 
10. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Béke utca felújításáról kellene döntenünk. Kértem be árajánlatokat, van három, kiküldtük, láttátok. A 
legolcsóbb Bogdán Krisztián egyéni vállalkozóé, ami bruttó 16.959.580 Ft. Úgy lesz megcsinálva, hogy 100 m-
es szakasz profilozása gépi tolással, ez azt jelenti, hogy az utca végét – amin még nincs aszfalt – azt megtolják. 
Hoznak rá zúzalék követ, amit be is hengereznek, hogy egyforma legyen. Aszfalt burkolat készítése 5+1 cm 
vastagságban lesz, 1 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése szükséges az egyenetlenségek áthidalására. Nemes 
padkát is csinálnak az út két szélén 50-50 cm szélességben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez a vállalkozó alapból 5 cm-re ad árajánlatot, a közútkezelő meg 4 cm-re terveztette a főutat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek szerint! A másik árajánlat 18.048.732 Ft-ról szól, a harmadik pedig 17.814.290 Ft. Gondolom, mindenki a 
legolcsóbbat szeretné elfogadni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, természetes! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy saját erőből megcsináltassuk a Béke utcát, és a felújítására beérkezett árajánlatok közük Bogdán Krisztián 
16.959580 Ft-os ajánlatát fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Béke utca felújítására beérkezett árajánlatokat, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

93/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Béke utca felújítására beérkezett 
ajánlatok közül Bogdán Krisztián egyéni vállalkozó (2623 Kismaros, Őz u. 2.) Béke utca 
aszfalt burkolatának kiépítése munkavégzésre vonatkozó, mindösszesen 13 354 000 Ft + 
áfa (összesen 16.959.580 Ft) összegű ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület az útfelújítási munka pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatot 
Bogdán Krisztián egyéni vállalkozóval a Tolmács Béke utca ajánlat szerinti felújítására 
vonatkozó szerződést megkösse, és az útfelújítási munka elvégzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zarándok úti lakók közérdekű kéréssel kerestek meg. Nem írták rá, hogy a válaszlevelet kinek kell küldenünk, 
ki képviselő őket. Jakus Szilvia hozta be a beadványukat, úgyhogy Ő volt a címzettünk, nem írtunk külön-külön 
mindenkinek választ, gondolom, hogy Ő majd értesíti a többieket. Annyit válaszoltam a beadványukra, hogy a 
következő testületi ülésen előterjesztem és a testület megtárgyalja. Arról van szó, hogy nagyon gyorsan 
közlekednek ott az autók, és szeretnék, ha forgalomcsillapítókat építtetnénk be. Megértem a helyzetüket, mert 
hiába a 40-es tábla, sok az örült száguldozó az utakon. Ha úgy dönt a testület, hogy elkészíttetjük, azzal kell 
számolni, hogy azt meg kell terveztetni, engedélyeztetni kell, és utána lehet kivitelezni, és ez nem kevés pénzbe 
fog kerülni. Inkább az emberek fejében kellene rendet rakni, hogy ne közlekedjenek olyan gyorsan! De azt nem 
tudunk! Reméljük, hogy ha felújításra kerül tavasszal a bekötőút, akkor kevesebb autó fog a Zarándok úton 
közlekedni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lentről nem fognak körbe járni Rétságra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az biztos, hogy nem, de gondolom, valamennyire fog csillapodni a forgalom. Kérem a hozzászólásokat! 
Előre mentem, és kértem árajánlatokat a tervezésre. Egyetlenegy ember adott, a többiek annyira tele vannak 
munkával, hogy nem vállalják. Az Útkataszter Bt-től Laczkó Csaba ügyvezető adott ajánlatot. Olvasom: 
„Tolmács Zarándok út forgalomcsillapító küszöb tervezésére az alábbi árajánlatot adom: nettó 150.000 Ft +27% 
ÁFA = bruttó 190.500 Ft.” 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hány kell oda különben? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az attól függ, hogy milyet akarunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Különben Laczkó Csaba tisztában van az itteni útviszonyokkal, mert a közútkezlő társulásunknak Ő volt az 
ügyvezető igazgatója. Tudja, melyik utca az, meg is nézte, volt kint. Én láttam már több településen olyat, hogy 
műanyagok vannak kirakva, és le vannak csavarozva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az nem műanyag, hanem fém. Rétságon is van többféle, de az alsó útnál, ami van, annál nagyon le kell lassítani. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A tervező majd megtervezi, hogy ide milyet lát megfelelőnek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De nem kell neki megmondani, hogy milyen típusút szeretnénk? Vagy Ő ad variációkat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. Mi honnan tudjuk, hogy oda melyik a legjobb megoldás? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egyetértek a panaszosokkal, mert szinte minden nap kerékpározom arra, és esküszöm, hogy van úgy, hogy a 
nádasban kötök ki! Olyan sebesen elmennek mellettem, hogy majd fellöknek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ha ezt megcsináltatjuk, akkor csak a belterületre csináltasunk, külterületre ne! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Persze, csak a belterületre! 
 
Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 
Sokan mennek át gyalog Rétságra, lehetne a külterületre is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az már több millióba kerülne! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csináltassunk olyan tervet, hogy belterületre és külön külterületre is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha csináltatunk csillapítókat, már csak nem tud úgy felgyorsulni, mint most! Mert nagyon sok a gyalogos 
egyébként! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Belterületre kérték a lakók, akkor ne csináljunk a külterületen is végig Rétságig! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem-nem, belterület legyen, ahogy kérték! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tényleg úgy van, ahogy írták, hogy sok a gyalogos, és sok a biciklis! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valamikor a Tolmács befelé jövő táblánál volt tiltótábla tonnára, ami már évekkel ezelőtt leszerelésre került. 
Nem tudom, ki szereltette le!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sebességkorlátozó tábla van, onnan lett leszerelve, valaki levette. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csináljuk azt, hogy a kresztáblák legyenek ugyan oda felszerelve! Tegyük föl az utca mindkét oldalán a 
korlátozó táblákat! Vannak olyan beszállító teherautók, akik az alsó utat használják. Én már figyelmeztettem az 
egyiket, de azt mondta, hogy a korlátozást nem jelzi tábla. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vagy csináljuk azt, amit Bánkon! Volt idő, amikor folyamatosan kint voltak a rendőrök, trafipaxoztak. Azóta 
nem megy ott senki gyorsan!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy van pár ember, aki mindenhol gyorsan megy. Azokkal nem nagyon tudsz mit csinálni! Egyik nap 
megbüntetik, de tudja, hogy másnap már nincs ott a trafi, és ugyan úgy gyorsan fog menni!  
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Hámori Imréné képviselő 
Azért időnként lehetne mérni a sebességet!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már messzebbről látják, és jeleznek egymásnak. Abban a pillanatban lassít, de utána ugyanúgy gyorsan fog 
közlekedni! A megoldás biztosan az lenne, hogy egy forgalomcsillapító valamit betenni! Olyanra gondoltam, 
amit le is lehet venni, ha már nincs rá szükség. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, mert egy új aszfaltozásnál már útban lenne! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A tervező felé úgy is jelezni kell, hogy hogyan döntött a testület. A határozatba nem lehet előírni, hogy 
leszerelhető legyen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt úgy gondolom, hogy most eldönti a testület, hogy egyáltalán akarjuk-e, és utána leülök a tervezővel, 
mondja el a saját javaslatát, és utána kiválasztjuk, ami a legjobb. Én nem tudhatom, hogy jogszabályilag mit 
lehet, és mi a legjobb! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, én támogatom! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a Zarándok úton forgalomlassító építését megterveztessük az ajánlatot adó Útkataszter Bt-vel, 150.000 Ft + 
áfa áron, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Zarándok út forgalomlassítóval való ellátása iránti lakossági beadványt, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

94/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zarándok utca lakói által a 
Zarándok utca forgalom lassítása érdekében forgalom lassító akadály elhelyezése iránti 
beadványban foglaltakat támogatva elfogadja a forgalomcsillapító küszöb tervezésére az 
Útkataszter Bt. (3100 Salgótarján, Szerpentin út 8.) által benyújtott ajánlatot, és az 
ajánlatban foglaltak szerint 150.000 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 190.500 Ft díj ellenében 
megrendeli a Zarándok út forgalomcsillapító küszöb tervezési munkálatait. 
A képviselő-testület a forgalomcsillapító küszöb tervezési költségének pénzügyi fedezetét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy az Útkataszter Bt-vel 
Tolmács Zarándok út forgalomcsillapító küszöb ajánlat szerinti tervezésére vonatkozó 
szerződést megkösse, és a tervezéshez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bizonyára mindenki hallott róla, hogy beindul az e-recept a háziorvosoknál is. Tegnap járt nálam a 
gyermekorvos, és kérte, hogy az önkormányzat építtesse ki az internetet a tolmácsi orvosi rendelőbe. Mondtam 
neki, hogy behozom a testület elé! Szerződés szerint fizetik a rezsi költségek felét. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi ennek a költsége? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hivatalba most köttettünk 100-asat, és 9.300 Ft havonta, de mi közület vagyunk. Az orvosi rendelőbe olyan 
havi 8.000 körül lehet. 
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Hámori Imréné képviselő 
Szerintem csináltassuk meg! A mi rendelőnk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy az orvosi rendelőbe az önkormányzat költségére kiépítésre kerüljön az internet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az orvosi rendelő internettel való ellátását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

95/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tolmácsi háziorvos és a gyermek 
háziorvos kérelmét támogatva az önkormányzat költségvetése terhére saját forrásból 
finanszírozza az orvosi rendelőben történő internet használat (internet előfizetés) 
biztosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy az orvosi rendelőben 
való internet szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkösse, és az internet használat orvosi 
rendelőben történő biztosításához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megjelent egy pályázat a népi építészeti emlékek helyreállítására. Először arra gondoltam, hogy a kastély belső 
részét lehetne helyreállítani, de aztán átolvastam a részletes kiírást, és sajnos kevés a keret, illetve a támogatás 50 
%-os, minimum 2 millió és maximum 20 millió forintig pályázható. Azok az épületek pályázhatók, ami országos 
műemlék, vagy helyi védettség alatt áll. Utána a borházunkra gondoltam, mert az helyi védett. A pályázat 
benyújtásának határideje október 9, viszont a kivitelezést 2017. január 1-je és 2018. május 31. közötti 
időszakban kell megvalósítani. November 22-ig döntés születik, hogy támogatják-e, és előre megkapjuk a pénzt.  
 
Torma Andrea jegyző 
Kérdés, hogy 50%-os önerő mellett szeretnénk-e milliókat költeni a borházra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha úgy gondoljuk, nézzük meg, hogy 10 millióból milyen felújítást lehetne csinálni. Akkor 5 milliót hozzá 
kellene tennünk. Belevágjunk, vagy ne? Ez a kérdés. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs lehetőség más, kedvezőbb pályázatra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyelőre ez van. Jelenleg bérlik a borházat, fizetik rendesen a bérleti díjat. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Van értelme egyáltalán beleinvesztálni?! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ott nem is borház a lényeg, hanem a pince! Az tényleg olyan, hogy ha lehetett volna, annak idején lehúzták 
volna Rétságra! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Beszéld meg a tervezővel, biztos tud tanácsot adni, nem? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha pályázunk, a kivitelezés úgyis csak jövőre lesz. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Jövőre még ott lesz a kastély és az iskola, a kastélyhoz szintén kell önerő. 
 
Torma Andrea jegyző 
És a Börzsöny út felújítás, amit megígértetek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Sziluska végét is csinálni kell, az biztos! Nem tudom, hogy bele fér-e még ez is! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem egy állágmegóvást lehetne csinálni, az fontos lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre gondoltam én is! Tetőfelújítás, külső-belső állagmegóvás. Csináltatunk erre egy árajánlatot, és 
megpróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy nyerünk-e, még akkor is visszaléphetünk, ha úgy döntünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a Borház felújítására nyújtsunk be pályázatot, és legfeljebb 15 millió forintig vállaljuk az önerő összegét, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borház felújítására benyújtható pályázati lehetőséget, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

95/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Népi Építészeti Program 
megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által közzétett 
„Népi építészeti értékek helyreállítása” tárgyában meghirdetett támogatási igény (kérelem) 
benyújtására vonatkozó pályázati felhívás alapján úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az Önkormányzat tulajdonában álló, Tolmács, 
Szent Lőrinc út 82. szám alatti, 231 helyrajzi számon található, helyi védett Borház 
építmény felújítására (tetőszerkezet, külső-belső felújítás).  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Lechner Nonprofit Kft-hez benyújtásra kerülő 
Borház felújítás megvalósításához szükséges saját forrást – legfeljebb 15 millió forint 
összegig – az Önkormányzat költségvetésében biztosítja, és a támogatott tevékenység 
megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és biztosítja annak 
megvalósulását. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:    polgármester 
 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még valakinek az „Egyebek” napirendben hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem lenne! Felújítottuk a sportcsarnok világítását 54.000 Ft-ból. A csarnokban a pálya felfestése alkalmas 
kézi- és röplabdázásra is. Mi rendszeresen bérbe adjuk teremfocira. Az összes radiátor védőrács teljesen tönkre 
van menve! Nem kézzel szaggatják le, hanem a rugdosástól ment tönkre! Úgy fociznak, hogy rárúgják a falra a 
labdát, úgy passzolnak. 4 darab égőt cseréltünk, aminek darabja 14.600 Ft, az égőre 10.000 üzemóra van írva, ha 
rezgésmentes helyen van, de ha a rácsot eltalálja a labda, az égő abban a pillanatban kiégett! A csarnok 
gyakorlatilag szét van rugdosva! Valamit tenni kell! 
Még azt szeretném kérdezni, hogy ha egy tolmácsinak temetése van, a tort a közösségi házban tartják, azért 
pénzt kérünk. 750 fő lakos körül mozog Tolmács, és annak a 10-12 embernek jogos-e az, hogy a csarnokot 
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leamortizálják? Szerintem a teremfoci szűnjön meg! Nyáron lehet a salakpályára, vagy a sportpályára menni! A 
csarnokot szó szerint tönkre tették! A hátsó ajtó annyi rúgást kapott, hogy a befúrt zsanérok kicsúsznak. Ha 
valaki kinyitja az ajtót, alá kell támasztani, mert leesik! A másik ajtó is teljesen össze van rugdosva. Amit azok 
az úriemberek ott művelnek, az nem hétköznapi! 500 Ft-ot nem ér meg nekik, hogy kedvükre rugdoshatnak? A 
plafonra, a falra, mindenhova! Én fölháborodtam azon, amit ott látok most! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Aki nem tolmácsi, az fizet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mit fizetnek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Óránként 3.000 Ft-ot! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amit fizetnek, 5 év alatt nem jön össze annyi pénz belőle, mint amit most kifizettünk az izzókra! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha a focistákat kitiltjuk, akkor milyen sport lesz ott? Semmi!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A csarnokot nem csak focira lehet használni! Én elmondtam a véleményemet! Én beszüntetném nyáron ezt a 
rugdosás!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyáron! De télen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hány %-a az a 12 ember a 720-nak? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor a templomot is zárják be, mert csak páran járnak misére? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki nem tolmácsi, az fizeti a bérleti díjat, a tolmácsi focisták és öregfiúk nem fizetnek érte. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, akkor rugdossák szét továbbra is!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sportcsarnok! Az a funkciója, hogy bejárjanak focizni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A gyermeked már nem fog benne 10 év múlva focizni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos időnként fel kell újítani! De az öregfiúk azt mondták, hogy fizetnek érte, ha kell. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Közösségi Házban fizetni kell a teremdíjat, itt meg fűtünk, világítunk, használják a zuhanyozókat és a WC-t. 
Én az öregfiúk közül sem láttam még egyet sem a társadalmi munkában! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy időben jártak takarítani. A sportcsarnokból nem tilthatjuk ki a sportolókat! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tessék lemenni, megnézni, hogy néz most ki! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én jártam lent! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Az ablakról leesnek a védőrácsok! Úgy kellett megdrótozni! Vandál módon fociznak! El kell jönni egyszer 
meghallgatni, amikor fociznak, de úgy, hogy ne lássák, hogy ott vagy! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én tudom, hogy hogy fociznak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem szűntethetjük be a focit! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Majd eldöntitek, mi legyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi döntjük el együtt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én itt valami módosítást javaslok! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kell rá költeni, ezt tudomásul kell vennünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az lett volna jó, ha megnyerjük az energetikai pályázatot, abban led égők voltak betervezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha annyira bánt az, hogy a közösségibe fizetni kell annak, aki ott tartja a halotti tort, akkor módosítsunk a 
határozaton. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Abba is lehet dönteni, hogy mindenkinek 3.000 Ft a csarnok bérleti díja. 
 
Torma Andrea jegyző 
Már évek óta nem volt emelve a bérleti díj. 
 
Hámori Imréné képviselő 
2.500 Ft volt évekkel ezelőtt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és 500 forinttal lett emelve, de ez is régebben volt. Az igaz, hogy a közösségiben mindenkinek fizetni kell. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor a tolmácsiaknak ne kelljen ott sem! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Meghal 10 ember egy évben, gesztusként is oda lehetne adni a termet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmácsiaknak oda lehetne adni! Ennek is van jó oldala, de van visszatartó is! Vagy fizethetnek a fociért is. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Máshol sem lehet ingyen sportolni! Akárhova megy az ember, mindenütt fizetni kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondom, hogy a helyiek fizessenek 2.000 Ft-ot óránként, az idegenek pedig döntsük el, hogy mennyit.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
4.000 Ft-ot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fognak ide jönni! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Máshol olcsóbb? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És mi van, ha nem jön ide? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A jövő évi költségvetésbe be kell tervezni a csarnok felújítását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezelőtt három évvel új hálókat vettünk. Emlékeztek rá? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lelátón ki lettek cserélve a deszkák. Ráférne egy felújítás, az biztos! A bérleti díjjal kapcsolatban várom a 
javaslataitokat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Te azt javaslod, hogy fizessenek 2.000 Ft-ot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Óránként vagy alkalmanként? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Óránként. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy mozijegy mennyibe kerül? Nem tudom. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Én se, de sok! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A mai világban örülni kellene, ha valaki bejön sportolni! Ez az én véleményem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha itt vannak két órát, fizetnek 4.000 Ft-ot és vannak 12-en. Elvileg nem egy nagy összeg. Az idegeneknek 
pedig 4.000 Ft óránként? Tolmácsiaknak akkor így fél áron van. A Közösségi Ház bérleti díja nem magas. És ott 
van kaució is. Azt én nem támogatom, hogy kitiltsuk a sportolókat a csarnokból! Van más javaslat? 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a sportcsarnok bérleti díja a tolmácsi sportolóknak 2.000 Ft/óra, az idegen sportolóknak 4.000 Ft/óra 
legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslat elutasítva! Más javaslat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tolmácsiaknak 1.000 Ft/óra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És a többieknek? 
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Hámori Imréné képviselő 
Legyen a 4.000 Ft/óra! 
 
További hozzászólás, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a sportcsarnok bérleti díja a 
tolmácsi sportolóknak 1.000 Ft/óra, az idegen sportolóknak 4.000 Ft/óra legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs más javaslat, akkor nem született döntés, marad így, ahogy most van! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A Közösségi Ház bérleti díjáról nem szavazunk? Ha tolmácsi veszi igénybe, annak legyen ingyenes, azért 
közösségi ház! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De nem csak halotti torra veszik igénybe! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azt nem lehet, hogy a halotti torra ingyen legyen? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az lehet! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És itt jön az, hogy a halott tolmácsi vagy a hozzátartozó tolmácsi? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A tolmácsi halottnak ingyen lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ha az elhunyt tolmácsi, a hozzátartozó ingyen veheti igénybe a Közösségi Ház nagytermét, ha ott szeretné 
tartani a halotti tort? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Igen! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy tolmácsi elhunyt esetén a Közösségi Ház ingyenesen vehető igénybe a halotti torra, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Közösségi Ház bélleti díjának módosítására irányuló javaslatot, és 3 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

97/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi Ház színpadtermének 
bérleti díjának meghatározásáról szóló 79/2011. (X.13.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja, illetve egészíti ki: 
 
A Közösségi ház színpadterme díjmentesen vehető igénybe tolmácsi lakosú elhunyt 
személy temetéséhez kapcsolódó, tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmácson 
élő hozzátartozó által szervezett családi megemlékezésre.  
 
Határidő: folyamatos, ellenkező tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az ipari park területünkről már beszéltünk az ülés elején. Most ott tartunk, hogy az eladáshoz meg kell osztani a 
földterületet. Erről elkészült a változási vázrajz, meg tudjátok nézni. A megosztás után az eladásra szánt területet 
ki kell vonni művelési ágból. Javaslom, hogy mindkettőről hozzunk döntést. 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a 
0133/17 helyrajzi számú terület a Csóri Miklós földmérő mérnök által RTS/16/2017. munkaszámon elkészített 
változási vázrajz szerint megosztásra kerüljön, és utána az eladni szándékozott területek művelési ágból 
kivonásra kerüljenek,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 0133/17 helyrajzi számú földterület megosztását és művelési ágból való 
kivonását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

98/2017. (IX.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képező 0133/17 helyrajzi számú földterület Csóri Miklós földmérő mérnök által készített 
RTS/16/2017. munkaszámú telekalakítási helyszínrajz szerinti megosztását jóváhagyja, és a 
megosztáshoz hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 0133/17 helyrajzi számú 
földterület RTS/16/2017. munkaszámú telekalakítási helyszínrajz szerinti megosztásához 
szükséges intézkedéseket megtegye, a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földterület megosztást követően 
létrejövő 0133/19, 0133/20, 0133/21, 0133/22, 0133/23, 0133/24 hrsz-ú földterületek 
művelési ágból való kivonása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és a 
jognyilatkozatokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 


